3) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 pronájem těchto 3 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou od 1.8.2018 do
31.7.2019 za nájemné ve výši 93,- Kč/m2/měsíc zaměstnancům Základní školy Řevnice a to:
- bytu č. 1 Mgr. M. M., nar. xxxxx,
- bytu č. 4 Mgr. A. R., nar. xxxxx,
- bytu č. 6 Ing. M. Š., nar. xxxxx.
4) Žádost o souhlas s posunutím termínů - 2 Q spol. s r. o.
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku ke Smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené dne 17.12.2013
mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r.o., jehož předmětem je posunutí termínu dokončení projektu Corso Pod Lipami.
Rada města ukládá:
 starostovi zajistit vypracování dodatku o posunutí termínu dokončení projektu Corso Pod Lipami u JUDr.
Konečného.
5) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 - návrh
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2017 – jehož přílohou je Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2017 ze dne 29. 3. 2018 vypracovaná Krajským úřadem
Středočeského kraje Odborem interního auditu a kontroly. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení.

6) Revokace usnesení rady města ze dne 28.3.2018 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná Třebaň o
výkonu úkolů obecní policie
Usnesení:
Rada města revokuje usnesení rady města přijaté dne 28.3.2018 pod bodem č. 6) „Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná
Třebaň o výkonu úkolů obecní policie“ a nahrazuje ho tímto textem:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a obcí
Hlásná Třebaň, IČ: 00233234 na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019 v předloženém znění, jejímž předmětem je
zabezpečení výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Hlásná Třebaň
v rozsahu 10 hodin týdně za úhradu 400,- Kč za hodinu, tj. 208.000,- Kč za kalendářní rok, se 4 měsíční výpovědní
lhůtou.
Rada města ukládá:
 starostovi zařadit projednání uzavření smlouvy na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města.
7) Výpůjčka Lesního divadla ZŠ Řevnice - školní akademie 26.6.2018
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní škole Řevnice, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30
Řevnice dne 26.6.2017 za účelem konání tradiční Akademie ZŠ Řevnice.

8) Schválení vítězné nabídky a uzavření Kupní smlouvy k akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou
službu Řevnice“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“, firmu
PRORESTA, s.r.o., Evropská 678, 261 01 Příbram II, IČ: 47541121, za nabídkovou cenu 235.454,54 Kč bez DPH
(284.900,- Kč včetně DPH)
 uzavření kupní smlouvy na dodávku automobilu Dacia Dokker s firmou PRORESTA, s.r.o., Evropská 678, 261 01
Příbram II, IČ: 47541121
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 ekonomickému odboru zařadit částku 172.900,- Kč (financování akce „Pořízeni automobilu pro pečovatelskou
službu Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 4/2018.
9) Výsledky EKOS za 4/2018
Rada města bere na vědomí:
 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30
Řevnice za období 4/2018.
10) Smlouva o zpracování osobních údajů – Edenred CZ
Usnesení:
Rada města schvaluje:
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00
Praha 8 - Karlín, IČ: 24745391 v přiloženém znění. Smlouva je uzavírána v souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
11) Pronájem Lesního divadla – Dobřichovická divadelní společnost - představení Byl jednou jeden král
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 pronájem Lesního divadla dne 3.8.2018 zapsanému spolku Dobřichovická divadelní společnost, IČO: 22728228, se
sídlem Křižovnické náměstí 434, 252 29 Dobřichovice za účelem sehrání pohádky Byl jednou jeden král a to za
nájemné 2.000,- Kč + 21 % DPH.
12) Žádost ZŠ Řevnice o souhlas se zřízením přípravné třídy
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 pro školní rok 2018/2019 zřízení přípravné třídy při Základní škole Řevnice, IČ: 47005254 zřizované dle § 47 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.
13) Navýšení rozpočtu MěKS – Řevnický fotosalon 2018
Usnesení:
Rada města souhlasí:
 s navýšením rozpočtu městského kulturního střediska o částku 12 000,-Kč na pokrytí části nákladů 11. ročníku
Řevnického fotosalonu, který organizuje ZUŠ Řevnice ve spolupráci s Modrým domečkem a městským kulturním
střediskem.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru navýšit rozpočet městského kulturního střediska o částku 12 000,- Kč přeúčtováním z § 3429
pol. 5192 na § 3392 pol. 5169 v rozpočtovém opatření č. 4/2018
14) Pronájem Lesního divadla - MMC - firemní akce
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění se společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na
Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 7.6.2018 pro konání
firemní akce za nájemné 10.000,- Kč + DPH.
15) Záměr směny pozemků – Klášter dominikánů Praha
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 záměr směnit tyto pozemky v k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice:
- parc. č. 3683/3 o výměře 17101 m2, orná půda,
- parc. č. 3684/4 o výměře 140 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 3685/10 o výměře 32 m2, orná půda,
- parc. č. 3684/6 o výměře 8 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 3685/8 o výměře 2046 m2, orná půda,
- parc. č. 3685/6 o výměře 9646 m2, orná půda,
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- parc. č. 3685/3 o výměře 38 m2, orná půda,
- parc. č. 3635/12 o výměře 2996 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3635/11 o výměře 16513 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3634/1 o výměře 853 m2, ostatní plocha,
za tyto pozemky v k.ú. Řevnice ve vlastnictví Kláštera dominikánů Praha:
- parc. č. 3599/29o výměře 2452 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/40 o výměře 797 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3574/16 o výměře 6965 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3574/20 o výměře 38 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/19 o výměře 948 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/23 o výměře 2392 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3602/4 o výměře 104 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3613/7 o výměře 525 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3574/21 o výměře 1154 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3598/10 o výměře 101 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3598/13 o výměře 9 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3605/6 o výměře 61 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/22 o výměře 296 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/24 o výměře 68 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/27 o výměře 325 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3599/35 o výměře 74 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3613/3 o výměře 20 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 3614/3 o výměře 18887 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3614/4 o výměře 720 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3610/3 o výměře 17508 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3610/1 o výměře 58 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3601/5 o výměře 164 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3603/1 o výměře 60 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3603/3 o výměře 195 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3603/5 o výměře 125 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3601/1 o výměře 171 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 3600/1 o výměře 26 m2, trvalý travní porost,
a to s finančním dorovnáním 168.266,- Kč městu Řevnice.
Město Řevnice vloží do směny 10 pozemků o celkové výměře 49373 m2, u kterých byla znaleckým posudkem č. 6100/2018 vypracovaným dne 10.4.2018 Ing. Františkem Ulrichem stanovena cena obvyklá 836.176,- Kč, Klášter
dominikánů Praha vloží do směny 27 pozemků o celkové výměře 54243 m2, u kterých byla znaleckým posudkem č.
284/4/2018 vypracovaným dne 22.1.2018 Ing. Jaroslavem Kubátem stanovena cena obvyklá 667.910,- Kč.
16) Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Ulice V Luhu a Pod Strání-obnova splaškové
kanalizace a vodovodu“ a „Ulice V Luhu-návrh nové dešťové kanalizace“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Ulice V Luhu a Pod Strání - obnova splaškové kanalizace a
vodovodu“ a „Ulice V Luhu-návrh nové dešťové kanalizace“, firmu Ing. Aleš Voženílek, Na Ladech1401, 252 28
Černošice IČ 62463233, za celkovou cenu 315 000,-Kč bez DPH (381 150,-Kč včetně DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 199 650,- Kč na část (kanalizace) projektové dokumentace na na akci „Ulice
V Luhu a Pod Strání - obnova splaškové kanalizace a vodovodu“ a „Ulice V Luhu-návrh nové dešťové kanalizace“
do rozpočtového opatření č. 4/2018 ( §2321, pol. 6129)
17) Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení lesnických prací - ALMEA s.r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení lesnických prací firmou ALMEA s.r.o. se sídlem Počaply 3, 262 72
Březnice, IČ: 27223701, jehož předmětem je zrušení dodatku č.1 ze dne 2.2.2017 a zrušení odstavce č.2, článku VI.
Smlouvy o provedení lesnických pracích ze dne 31.8.2016, který nově zní: Celková cena díla je stanovena podle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou smluvních stran a činí 1 468 717,10 Kč. Daň z přidané hodnoty 21 % činí
308 430,- Kč. Celková cena včetně DPH pak činí 1 777 148,10 Kč.
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18) Smlouva o dílo na projektové, průzkumné a inženýrské práce na akci „Úprava pěší stezky
Burešovky II. etapa“- A.KTI s.r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o dílo s firmou A.KTI s.r.o., se sídlem B. Antonínové 251/1, 621 00 BRNO – Mokrá Hora, IČ:
63478722, na projektové, průzkumné a inženýrské práce po podání žádosti o dotaci na akci „Úprava pěší stezky
Burešovky II. etapa“. Cena díla činí 99.100,- Kč bez DPH (tj. 119. 911,- Kč vč. DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 119 911,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2018. (§ 1037 pol 6129)
19) Smlouva o dílo na projektové, průzkumné a inženýrské práce na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ –
A.KTI s.r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o dílo s firmou A.KTI s.r.o., se sídlem B. Antonínové 251/1, 621 00 BRNO – Mokrá Hora, IČ:
63478722, na projektové, průzkumné a inženýrské práce po podání žádosti o dotaci na akci „Lesní cesta Strážný
vrch“. Cena díla činí 188.000,- Kč bez DPH (tj. 227.480,- Kč vč. DPH)
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 227 480,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2018 (§ 1037 pol 6129 )
20) Žádost o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 58.963,- Kč včetně DPH k pořízení
(nákupu) nového počítačového serveru.
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